
 

 تجددگرایي و ھویت ایراني در عصر پھلوي 
 رضا زریري : پژوھشگر

 :چکیده
سرانجام در میان ) تمدن غرب(با ظھور تجددگرایي و مدرنیسم، بھ دلیل توجھ و پرداختن بیش از حد ایرانیان بھ ظواھر تمدن جدید 

ھاي  ازھرچیز سیاست شكاف ایجاد شد و در این مدت، بیش) ویژه در میان دو عنصر عمده دیني و ملیت بھ(عناصر ھویت ایراني 
تجددگرایانھ مبتني بر ترویج الگوھاي باستاني ایران و افراط در تقلید از ظواھر نوین غرب، در ایجاد این بحران موثر بودند؛ چنانكھ 

 . كوشد مقالھ حاضر در راستاي اثبات این مدعا مي. در ایران، درواقع واكنش بھ این بحران ھویت بود 1357توان ادعا كرد انقالب  مي

ھاي فرھنگي  ھا، تعارضات و تنش ھاي فرھنگي عصر پھلوي سرانجام بھ بروز شكاف باستانگرایي، مدرنیسم اجباري و دیگر سیاست
ھویت ایراني در طول تاریخ علیرغم تاثیرپذیري از برخوردھاي فرھنگي و تمدني متعدد و نیز تحمل . در جامعھ ایران منجر شدند

ویژه قرارگرفتن در معرض تھاجمات اقوام دور و نزدیك، ھمچنان توانستھ بود بر یك محور و اساس واحد، تداوم  ھا، بھ فرازونشیب
خود را در بستر تاریخ تثبیت كند اما با ظھور تجددگرایي و مدرنیسم، بھ دلیل توجھ و پرداختن بیش از حد ایرانیان بھ ظواھر تمدن 

شكاف ایجاد شد و در این ) ویژه در میان دو عنصر عمده دیني و ملیت بھ(سرانجام در میان عناصر این ھویت ) تمدن غرب(جدید 
ھاي تجددگرایانھ مبتني بر ترویج الگوھاي باستاني ایران و افراط در تقلید از ظواھر نوین غرب، در ایجاد  ازھرچیز سیاست مدت، بیش

مقالھ حاضر در . در ایران، درواقع واكنش بھ این بحران ھویت بود 1357توان ادعا كرد انقالب  این بحران موثر بودند؛ چنانكھ مي
 . كوشد راستاي اثبات این مدعا مي

ھا بھ دنبال تعریف و شناسایي خویش، قبیلھ،  از دیرباز، انسان. گرداند ھاي تاریخ انسان بازمي بازكاوي مسالھ ھویت، ما را بھ آغازه
چگونھ «و » بودن كسي چھ«مفھوم ھویت، درحقیقت، پاسخي بھ سوال . اند قوم و ملیت و نیز كشف تمایزات خود از دیگران بوده

ھاي دیگران  ھاي وي را از ارزش ھا را از ھمنوع او و ارزش پاسخ بھ این سواالت است كھ ھركدام از انسان. است» شدن شناسایي
دھد او كیست و  دھد و نیز ھویت جمعي او را تعریف كرده و نشان مي كند، ھمچنین تعلق فرد را بھ یك گروه خاص نشان مي متمایز مي

شده از آن، ھمواره ھماھنگ با تحوالت سیاسي ــ اجتماعي جوامع  مفھوم ھویت و تفسیر ارائھ. ھایي تعلق دارد اي و ارزش بھ چھ جامعھ
اند كھ آنھا را بھ جمع  ھا در طول تاریخ در كنار ھویت فردي، داراي ھویت جمعي نیز بوده انسان. بشري، در معرض تغییر بوده است

اي زندگي  ھا در قالب قبیلھ كھ انسان زماني. این ھویت جمعي با شكل سیاسي زندگي انسان، ھمساز بود. داده است بزرگتري پیوند مي
اي بھ واحدھاي سیاسي جدید، مفھوم  تحول زندگي قبیلھ. دیدند ھاي آن مي شان را در پیوند با قبیلھ و ارزش كردند، ھویت جمعي مي

ھاي فردي  ھا، مفھوم جدیدي از ھویت جمعي شكل گرفت كھ ھویت گیري امپراتوري با شكل. ھا را نیز متحول كرد ھویت جمعي انسان
 . اي تا حدزیادي در درون آن حل شدند و قبیلھ

دھند مردم این سرزمین ھمواره براي ماندن مبارزه  ھزارسالھ ایران، آكنده از حوادث و رویدادھاي متنوعي است كھ نشان مي تاریخ سھ
ھاي  ایرانیان در طول تاریخ حیات خود، بھ دلیل موقعیت خاص جغرافیایي سرزمین ایران و قرارگرفتن در میان اقوام و ملیت. اند كرده

اي از  صورت آمیزه ھمین امر، سبب شده است فرھنگ ایراني، بھ. اند برده سر  گوناگون، ھمواره در یك دادوستد فرھنگي با دیگران بھ
آنكھ در اساس ملیت ایراني  گذاشتن رسوباتي بر فرھنگ ایران، بي ھا با برجاي ھركدام از این فرھنگ. ھاي مختلف بشري درآید فرھنگ

 ھستند كھ بھ تاریخ جھاني تعلق دارند؛ زیرا  بھ گفتھ ھگل، ایرانیان، نخستین قوم تاریخي. اند گسست ایجاد كنند، بھ آن پویایي بخشیده
 . اند نخستین امپراتوري جھاني را برپا كرده

ھاي گسترده اقوام خارجي،  ھا و تھاجم موقعیت جغرافیایي ایران و قرارگرفتن این سرزمین بر سر چھارراه عبور، جابجایي، مھاجرت
شدة خود تا قرن شانزدھم، ھمواره با دو نوع چالش  ایران از آغاز تاریخ شناختھ. تاثیر شگرفي بر فرھنگ و ھویت ایرانیان داشتھ است

ــ تھدید جوامع متمدن 2شرقي، شرق  نشین از سوي شمال، شمال  گرد و بادیھ ــ یورش اقوام بیابان1مرزي روبرو بوده است؛  برون
ھا ھیچگاه  ھاي سطحي فرھنگ و ھویت ایراني، این چالش ھا در الیھ اي دگرگوني رغم ایجاد پاره بھ. یافتھ، غالبا از سوي غرب سازمان

 . نتوانستند بھ ژرفاي ھویت آییني ایرانیان رسوخ كنند

آید، ظھور اسالم و ورود  شمار مي ترین رویداد تاریخ كھن ایرانیان كھ نقطھ عطفي در تحوالت سیاسي و اجتماعي این سرزمین بھ مھم
دادن سپاه  وقاص، با شكست ابي اعراب نومسلمان بھ فرماندھي سعدبن. باشد ھمسایگان عرب با بیرق دین جدید بھ سرزمین ایران مي

پس، ایران ضمیمھ  ازاین. ساساني كھ بیش از چھارصد سال بر این سرزمین فرمانروایي كرده بود، فاتحانھ وارد مداین شدند
دنبال این تصادم فرھنگ ایراني ــ آریایي با فرھنگ اسالمي كھ در  بھ. شمار آمد بھھاي خالفت گردید و بخشي از جھان اسالم  سرزمین
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ھا، ایرانیان سرانجام توانستند با  اي تحوالت ناخواستھ و فرازونشیب آمدن پاره رفت، علیرغم پیش شمار مي نوع خود یك آیین جدید بھ
. تالش ھوشمندانھ و مبتني بر فرھنگ پویاي ایراني، نوعي ھمزیستي و آشتي میان فرھنگ دیرینھ خود با دین جدید ایجاد كنند

ھاي پادشاھي، حكام محلي و قبایل مھاجم، در طول تاریخ، ھركدام بھ فراخور خود، در فرھنگ و ھویت ایرانیان، تاثیراتي بر  سلسلھ
ایرانیان گرچھ بھ لحاظ . كدام نتوانستند ھمچون اسالم، تغییرات بنیادي در فرھنگ و ھویت ایراني ایجاد كنند جاي گذاشتند، اما ھیچ

ھاي ملي عظیمي را علیھ  ویژه در دو سده نخست پس از پیروزي اعراب، نھضت نظامي از اعراب شكست خورده بودند، اما بھ
شان توسط مسلمین بھ اسالم گرویدند اما  دلیل فتح سرزمین درواقع ایرانیان در آغاز بھ. راه انداختند ھاي عربي وقت بھ حكومت

ازآنكھ با معارف واالي قرآن آشنایي نزدیك یافتند، خود بھ مدافعان و مروجان اصلي آن تبدیل شدند و از آن پس بود كھ تمدن  پس
 . اسالمي نضج و نشو و نما یافت

ھاي علمي و عقلي آن، تغییرات  اما در سده اخیر، بھ دلیل گرایش حكام و سیاستمداران بھ ظواھر تمدن غرب، بدون توجھ بھ ریشھ
 عنوان نوگرایي یا تجددخواھي یاد  وقوع پیوست كھ اغلب از آن با ویژه در جوامع شھري بھ چشمگیري در فرھنگ و ھویت ایرانیان، بھ

 . شود مي

داد و  اي از جایگاه انسان در عالم ھستي ارائھ مي باوري و تجربھ، تفسیر تازه با ظھور و گسترش تمدن غربي كھ با تكیھ بر عقل
. كننده دست یابد، دوران حیراني و پریشاني ایرانیان آغاز شد توانستھ بود با تكیھ بر پیشرفت علم و تكنولوژي، بھ قدرتي افسون

دستاوردھاي این تمدن كھ دگرگوني ژرفي در باورھا و فرھنگ انسان اروپایي پدید آورده بود، با شتاب فراوان عالمگیر شد و جوامع 
برخورد ایران با تمدن غرب پیش از قرن نوزدھم آغاز شده بود، اما بحران و چالش در ھویت دیرینھ . را دستخوش تحول ساخت

ناپذیر در جنگ با روسیھ متحمل گردید و بھ تبع  درپي و جبران ھاي پي ایراني ــ اسالمي درواقع زماني ایجاد شد كھ ایران شكست
تدریج تقلید از مفاھیم  زمان بھ بعد بود كھ بھ ازاین. ھایي از خاك ایران واگذار شد چاي و گلستان بخش قراردادھاي ننگین تركمن

تجددگرایانھ، در عرصھ فكر و اندیشھ نخبگان رسمي وارد شد و ازدیگرسو اروپاییان نیز در راستاي مداخالت سیاسي و 
نفوذ غرب، محافل دولتي طبقھ باال را بھ . گذاشتند شان، دولت قاجار را براي نوسازي و تقویت دستگاه دولتي تحت فشار  اقتصادي

ھایي را از سوي علمایي كھ با  تدریج مقاومت مداخلھ اروپاییان، بھ. اصالح نھادھاي نظامي و حكومتي بھ شیوه غرب متمایل ساخت
كشیده شد  ھا، از زماني آغاز گردید كھ مشروطیت بھ انحراف  نقطھ عطف در ابراز این مخالفت. نفوذ اجانب مخالف بودند، برانگیخت

درواقع بر اثر پیامدھاي مشروطیت، ناھمخواني . و از آن پس بود كھ مخالفت با پدیده تجدد، بھ شكلي فراگیر و آگاھانھ انجام گرفت
ساختن سازمان سیاسي، قوانین  در مراحل بعد، جایگزین. ھویت دیني جامعھ ایراني با مفاھیم غیرمذھبي غرب آشكار گردید

اي از  غیرمذھبي، نھادھاي قضایي و آموزشي غرب بھ جاي سازمان سیاسي پیشین و قوانین نھادھاي مذھبي سابق، مرحلھ تازه
شده ایران را كھ مشروعیت خود را با تعابیر غیرمذھبي و ناسیونالیستي تعریف   نوسازي تعارض میان تشكیالت مذھبي و دولت

 . كرد، پدیدار نمود مي

 پھلوي اول و تجددگرایي 
 از تحوالت و الگوھاي  شماري بوده كھ عمدتا قرن سلطنت پھلوي، قرین تحوالت بي ویژه در طول نیم  پویش تاریخي ایران معاصر، بھ

 . اند شدند و تاثیرات عمیقي بر محیط سیاسي بر جاي گذاشتھ بیروني ناشي مي

ھاي دیني  كارآمدن دولت نوگراي رضاشاھي، پروژه نوسازي آغاز گردید و بھ تبع آن، چالش میان فرایند نوسازي و ارزش با روي
شكاف حاصل از این منازعھ، تا روزھاي آخر عمر سلسلھ پھلوي ادامھ داشت و ھرگونھ دخالت دولت در این . جامعھ نیز آغاز شد

 . وضعیت، با حمایت تجددگرایان ھمراه بود

كردگان غرب در كنار طبقھ حاكم، بیش از ھر عامل دیگري، سبب  تاثیرات فكري نھضت مشروطیت و حضور طبقھ جدید تحصیل
البتھ این موضوع بھ معناي انكار نقش رضاشاه در تاسیس ارتش نوین، . سازي در كشور شدند رویكرد پھلوي اول بھ مدرن

ھاي ارتباطي، تاسیس دانشكده افسري،  كردن لباس، خرید سالحھاي جدید، ایجاد راه الطوایفي، متحدالشكل شكستن سیستم ملوك درھم
بخشیدن بھ امور مالي و حقوقي نظامیان، تصویب قانون نظام اجباري، تشكیل سازمان ثبت احوال براي  تاسیس بانك سپھ براي سامان

شك این تالشھا نھ  ھا در ایجاد یكپارچگي ملي نیست اما بدون شناسایي مشموالن نظام اجباري و باالخره تاثیر ھمھ این مولفھ
ھاي روشنفكراني بودند كھ تنھا راه رسیدن بھ تمدن غرب  ھا و آرمان گري رضاشاه، بلكھ تبلور خواست گرفتھ از روحیھ نظامي نشأت

این مسالھ در كنار تحوالتي كھ مصطفي كمال در تركیھ بھ راه انداخت، . دانستند ھاي دیني حاكم بر جامعھ ایراني مي را دوري از سنت
 . توجھ شاه و حامیان او را بھ خود جلب كرد و آنان را بھ اقتباس از اقدامات ضدمذھبي آتاتورك فراخواند

از جملھ اقدامات . چرخید زدایي مي گرا، تجددگرایي و مذھب اصالحات و نوسازي فرھنگي رضاشاه بر سھ محور ناسیونالیسم باستان
گرایي با تاكید بر یكتایي نژاد آریایي، پرداختن بھ تاریخ شاھان  رضاشاه در محور نخست، بھ تاسیس نھادھاي نوپدید، ترویج باستان

دادن عظمت دولتھاي شاھنشاھي ایران، تاسیس فرھنگستان زبان فارسي، بازسازي آثار باستاني ــ كھ بھ زعم شاه، سیماي  قدیم و نشان
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تجددگرایي و تضعیف ارزشھاي . توان اشاره كرد درخشان تمدن پرشكوه ایران باستان بودند ــ و برگزاري جشن ھزاره فردوسي مي
داربودن تفكر دیني و  شد؛ چراكھ از نظر رضاشاه ریشھ ھاي نوسازي فرھنگي دولت رضاشاه محسوب مي دیني، بخشي از برنامھ

رژیم سلطنتي  رو دولتمردان  ازاین. رفت سازي بھ شمار مي مباني ارزشي حاكم بر جامعھ ایراني، مانعي جدي بر سر راه فرایند مدرن
حضور میسیونھاي مذھبي، تاسیس . قیدي و تحقیر نھادھاي دیني و سنتھاي ملي، پیكار خود را علیھ مذھب آغاز كردند از راه رواج بي

قیدي در میان زنان،  كرده از فرنگ، تاسیس كانونھا و انجمنھاي روشنفكري، ترویج بي زادگان تحصیل مدارس جدید، بازگشت اشراف
 . كشف حجاب بانوان و نیز تغییر نظام آموزشي، از جملھ فعالیتھایي بودند كھ در این دوره با اھتمام جدي پیگیري و انجام شدند

گرفتند و جوھره اصلي آنھا، تاكید بر ناسیونالیسم  تمامي این اقدامات و اصالحات فرھنگي، در پي ایجاد ھویت ملي جدید صورت مي
درواقع درك . شد تالش براي ایجاد دگرگوني عمیق در جامعھ و نھادھاي سنتي ایران، با تاسیس سریع نھادھاي جدید انجام مي. بود

سازي فرھنگي و  ھمسان. دولت نوگرا از تمدن جدید، سلوك و رفتار تجددمآبانھ و تغییر در ظواھر بود، نھ شكوفایي اندیشھ و فرھنگ
رو،   حجاب زنان كشانده بود و ازاین زده ایراني را بھ ایجاد تغییر در پوشاك و كشف رویاي رسیدن بھ تمدن اروپایي، نخبگان غرب

. توجھ بھ مسائل زنان كھ پیش از نھضت مشروطیت آغاز شده بود، در این دوره در كانون توجھ تمام جریانھاي فرھنگي قرار گرفت
تاسیس كانونھا و مراكزي كھ بھ . كم نمایان ساخت این مسالھ كھ با تبلیغات گسترده در مطبوعات و محافل ھمراه بود، آثار خود را كم

پرداختند، ھمگي از آغاز سیاست استحالھ فرھنگ سنتي از طریق اشاعھ  بھانھ آزادي زنان بھ ترویج فرھنگ غرب و رفع حجاب مي
كھ توسط » جمعیت تمدن نسوان«و » خواه جمعیت نسوان وطن«، »كانون بانوان«جمعیتھایي نظیر . تجددگرایي غربي حكایت داشتند

ترویج معارف و بسط افكار و تھذیب اخالقي و «كردگان اروپا بودند، با ھدف  دولت تاسیس شدند و اغلب اعضاي آنھا، از تحصیل
ش نقطھ عطفي در تثبیت .1313سفر شاه بھ تركیھ در سال . ، و نیز اعطاي آزادي بھ زنان و متجددكردن آنان تشكیل شدند»ترقي زنان

 بود كھ  اثر عمیق مشاھده وضع بانوان ترك بر روحیھ رضاشاه، تا حدي. رود شمار مي باورھاي قلبي او مبني بر لزوم كشف حجاب بھ
 » .ویژه زنان اقدام كنیم ھنوز عقب ھستیم و باید با تمام قوا بھ پیشرفت سریع مردم بھ«: وي خطاب بھ سفیركبیر ایران در تركیھ گفت

از سوي شوراي عالي . بندیھاي اجتماعي، تحول در نظام آموزشي كشور بود گام بعدي در راستاي ایجاد دگرگوني و تغییر در صورت
عنوان الگوي مدارس ایراني پذیرفتھ شد و آموزشگاھھاي جدید، ھنرستانھاي صنعتي و  معارف، نظام آموزشي مدارس فرانسھ بھ

در ادامھ این حركت، گروھي از جوانان كھ . مختلط تاسیس شدند صورت دانشسراھاي مقدماتي و عالي بھ ھمراه معلمان اروپایي بھ
آنان پس از بازگشت، مناصب مھمي را در كشور . زاده بودند، براي تحصیل بھ اروپا اعزام شدند دار و اشراف عمدتا از طبقھ سرمایھ

براي متمركزكردن  1317سرانجام در سال . طریق، بھ روند دگرگوني اجتماعي، شتاب بیشتري بخشیدند دار شدند و ازاین عھده
با نگاھي بھ مجموعھ اسناد تاریخي . فعالیتھاي سازمانھاي فرھنگي و ایجاد ھماھنگي میان آنھا، سازمان پرورش افكار تاسیس گردید

 : توان اھداف اصلي آن را چنین برشمرد مربوط بھ سازمان مذكور، مي

سازي اذھان عمومي براي پذیرش اصالحات سیاسي، اجتماعي و ھمسوشدن با آن و سعي در القاي برخي مفاھیم مثل  ــ آماده1
 دوستي  پرستي و میھن شاه

 كننده عملكرد نھادھاي حكومتي  ــ تالش براي ارائھ تحلیلھاي توجیھ2

 ــ ایجاد یكپارچگي فكري در میان مردم 3

كمیسیون سخنراني، : این سازمان داراي شش كمیسیون بود. ــ برخورداري از یك برنامھ مدون دولتي در عرصھ فكر و فرھنگ4
اغلب سخنرانیھا حول محور . كمیسیون رادیو، كمیسیون كتب كالسیك، كمیسیون نمایش، كمیسیون موسیقي و كمیسیون مطبوعات

كمیسیون كتب درسي، وظیفھ داشت با ایجاد اصالحات در . گرایي و مبارزه با خرافات تنظیم شده بودند دوستي، ملیت، باستان شاه
چارچوب . موثر در مندرجات كتابھا بپروراند اي گونھ پرستي را بھ دوستي و شاه كتابھاي درسي دبستانھا و دبیرستانھا، افكار میھن

ھمچنین كمیسیون مطبوعات با ھدف ھمسوكردن مطبوعات . فعالیتھاي كمیسیون موسیقي، انتشار آھنگھا و سرودھاي شاد و مھیج بود
 . اقدام كرد» ایران امروز«نام  اي بھ با اصالحات جدید و معرفي و توجیھ دستاوردھاي عصر پھلوي، بھ انتشار نشریھ

 تقابل تجددگرایي و باورھاي دیني 
با استقرار و تثبیت سلطنت پھلوي در ابتداي سده اخیر، شاه بھ یاري تجددگرایان ــ كھ بھ قول جان فوران، سومین ركن سلطنت بودند 

تا پیش از تاسیس . ــ توانست فرایند نوسازي را در كشور بھ اجرا درآورد و بسیاري از نھادھاي اجتماعي و سیاسي را دگرگون سازد
سلسلھ پھلوي، نھادھا و تاسیسات حقوقي و قضایي و نیز نھادھاي مربوط بھ آموزش، تعلیم، تربیت، اسناد و امالك، عمدتا در اختیار 

توجھي از امور خصوصي و اجتماعي مردم بھ دلیل فقدان قانون و سیستم كارآمد اجتماعي،  براین، بخش قابل عالوه. روحانیت بودند
مشروعیت خود را از نھاد » هللا ظل«عنوان  پادشاه نیز بھ. شد توسط روحانیون و در چارچوب قوانین شرع و فقھ اسالمي اداره مي

عنوان حامالن دین، با برخورداري  روحانیت شیعھ بھ. گرفت و اساسا نوعي توازن قدرت میان مذھب و حكومت برقرار بود مذھب مي
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نوعي بر زندگي مردم و  توجھي كھ داشتند، توانستھ بودند در طول تاریخ، براساس قوانین شرع، بھ از قدرت فتوا و نفوذ اجتماعي قابل
كردند؛  بخش، عمل مي عنوان نیروي بازدارنده و توازن وبیش بھ میان كم نیز بر روابط آنھا با حكومت نظارت داشتھ باشند و دراین

چنانكھ در صورت ابراز مخالفت و مقاومت از سوي آنان در مقابل سلطھ و نفوذ فرھنگي غرب، حاكمان و استعمارگران ناگزیر 
 . شدند دیدگاه روحانیت را نیز مورد توجھ قرار دھند مي

ھاي  اي بھ حضور روحانیت در عرصھ سیاست نداشت؛ زیرا آنان را مانعي براي كوشش ابتدا، ھیچ عالقھ رضاشاه ازھمان
آورد؛ چراكھ این اصالحات غالبا در راستاي تمركزبخشیدن بھ قدرت دولت و نیز در راستاي ایجاد  شمار مي طلبانھ خود بھ اصالح

ھمھ وي در ابتدا علیرغم انتقادھایي كھ از سوي روحانیون بھ اقداماتش صورت  بااین. كرد ھاي ناھنجار اجتماعي سیر مي دگرگوني
نھادن ظاھري بھ مذھب، سعي داشت اعتماد روحانیت را بھ  نظر رھبران مذھبي ھمت گمارد و با ارج گرفت، با شكیبایي بھ جلب مي

تردید رضاخان  بي: آنكھ باید گفت عمل آورد؛ ضمن برداري بھ خود جلب كند و از اعتبار و حمایت آنان براي تثبیت حكومت خود بھره
در مقطع اولیھ حكومت خود، با توجھ بھ وجود شورشھاي مختلف قومي و سیاسي در اكثر نقاط كشور، بھ نقش مذھب در ایجاد وحدت 

و گرایشات غیردیني آن، داعیھ روحانیت را براي ) تجدد(ویژگي ضدمذھبي نوسازي . جست ملي آگاھي داشت و از آن بھره مي
تن از  مانند كشف حجاب، ترویج لباس متحدالشكل، عدم حضور پنج(شركت در حیات سیاسي برانگیخت و رفتارھاي ضدشرعي دولت 

اساسي، جشن اختالط زنان و مردان، سربازگیري، استیالي  عنوان ناظر شرعیات، مطابق قانون مجتھدین طراز اول در مجلس بھ
) كردن نھاد روحانیت آمیز با طالب و روحانیون و تالش براي دولتي بیگانگان و بسیاري از مظالم اجتماعي و سرانجام رفتار خشونت

 . جویانھ تبدیل شد سرانجام بھ واكنش روحانیت علیھ دولت منجر گردید و بھ تقابل ستیزه

آمیز، اقدامات زیر بھ  گیري این شكاف منازعھ تبع شكل شكاف میان دین و دولت، چالش میان سنت و نوسازي را نیز تقویت نمود و بھ
 : دستور رضاشاه علیھ روحانیت صورت گرفت

كرد از طریق تاسیس نھادھاي جدید، ترویج فرھنگ غربي و مبارزه با شعایر  دولت سعي مي: ھاي عمومي ــ اجراي سیاست الف
 . وسیلھ پایگاه اجتماعي روحانیت را تضعیف كند مذھبي، بر فرھنگ عمومي تاثیر گذارد تا بدین

 : شد طورخاص درباره روحانیون اعمال مي ــ سیاستھایي كھ بھ ب
گرفتن از آنھا براي اخذ جواز عمامھ و لباس  ــ كنترل روحانیون و تقلیل عده آنھا از طریق اجراي قانون لباس متحدالشكل و امتحان1

 . روحاني

بھ داوري و قضاوت ) مطابق قوانین اروپایي(ــ ایجاد تغییرات در نظام قضایي و تاسیس محاكمي كھ با قوانین موضوعھ جدید 2
كھ پیش از آن، قضاوت  گردید، درحالي كرده اروپا استفاده مي ضمنا براي اداره تشكیالت قضایي جدید، از جوانان تحصیل. پرداختند مي

 . گرفت عمدتا توسط روحانیون و براساس موازین شرع مقدس صورت مي

قبل از آن، این كار در محاضر شرعي و با . ــ تاسیس اداره ثبت اسناد و امالك و تصویب قانون اجباري ثبت در دفاتر اسناد رسمي3
شدن محاضر شرعي و امور قضایي از دست روحانیون، جریان عادي وزارت دادگستري نیز  با خارج. شد نظارت روحانیون انجام مي

بخشیدن بھ تصرف اموال دیگران و  وي از وزارت دادگستري براي مشروعیت. اي از ھم گسیخت طورفزاینده با دخالت شاه، بھ
 حكومت، از  ھمچنین مخالفان سیاسي. نمودند  كرد كھ از واگذاري دارایي و امالك خود بھ او امتناع مي كردن افرادي استفاده مي زنداني

 . گرفتند طریق نھاد دادگستري مورد بازخواست و محاكمھ قرار مي

ــ تاسیس موسسھ وعظ و خطابھ در دانشكده معقول و منقول با ھدف تربیت روحانیون دولتي و اعزام آنان بھ نقاط مختلف براي تبلیغ 4
 . ھاي حكومتي برنامھ

داد تا با  كنترل روحانیون و محدودساختن فعالیتھاي آنان، بھ شاه فرصت مي. ــ سركوب روحانیون معترض و قتل، تبعید و حبس آنان5
 . سازي و اصالحات از باال را بھ اجرا درآورد سرعت بیشتري فرایند مدرن

 پھلوي اول و ھویت ایراني 
بعد از جنگ جھاني اول، در ادامھ تغییرات عمده نظام جھاني و سقوط امپراتوریھا و ظھور دولتھاي تازه كھ خواستار استقالل بیشتري 

این روند در ایران، شرایطي را پدید آورد كھ بھ تغییر ساختار . ویژه در میان كشورھاي جھان سوم نضج گرفت گرایي بھ بودند، ملي
ھاي ناسیونالیستي در ایران و انحراف این اندیشھ از صورت اصلي خود در اروپا،  گسترش اندیشھ. قدرت سیاسي كشور انجامید
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ناسیونالیسم از مفاھیم متجددانھ قرون جدید است كھ در غرب و در ارتباط با تحوالت . محصول چنین تحوالتي در سطح جھاني بود
آنكھ ناسیونالیسم در ایران، از تجدد و ملزومات عیني و  ھاي اروپایي حاصل شده است؛ حال ھاي عیني و ذھني اندیشھ چندي در زمینھ

ویژه تركیھ  تاثیر برخي جریانات ناسیونالیستي كشورھاي ھمجوار ــ بھ دور بود و بیشتر، شكل تصنعي داشت و حتي تحت ذھني آن، بھ
 . ــ ترویج یافت

گیري رسمي  گونھ جھت این. ھم از دیدگاه محدود نژاد آریایي، تكیھ داشت ھاي ناسیونالیستي رضاشاه، بر تاریخ ایران باستان، آن اندیشھ
تنھا اقوام مختلف را نسبت بھ رژیم سیاسي حاكم و نظام آموزشي آن بدبین نمود، بلكھ امر را بر خود  در چارچوب نظام آموزشي، نھ

اینكھ  جاي فراتر از آن، بھ. كردند ایران تاریخي، یك پدیده آریایي محض است كھ آنھا گمان مي طوري ساخت؛ بھ ناسیونالیستھا نیز مشتبھ 
درواقع رضاشاه و سایر نخبگان . بر خدمات ایرانیان بھ دین و فرھنگ اسالمي تاكید شود، تعمدا این مسالھ مورد غفلت قرار گرفت

 . اي براي ایرانیان بودند كھ مذھب در آن جایي نداشتھ باشد دنبال ھویت تازه رژیم، بھ

مدار و نظام حكومتي مبتني بر ارزشھاي  نزاع میان سنت و نوسازي در ایران، درحقیقت ھمان نزاع میان مناسبات اجتماعي دین
گیري دولت ــ ملتھاي جدید انجامید، در  كھ در غرب بھ شكل ھاي ناسیونالیستي غیرمذھبي، ھمانگونھ عصر تجدد بود و ترویج اندیشھ

 . گرایانھ قرار گرفت ایران نیز الگوي رویكردھاي ملي

نظام سیاسي آن زمان، براي ایجاد ھویت ملي جدید، بھ ارائھ ایدئولوژي ھمگون پرداخت تا جایگزین عالیق دیني و قومي گردد و 
عناصر و ابزار مورد نیاز براي . آن، مجموع افراد ساكن در كشور، تحت یك حكومت مركزي بھ یك واحد سیاسي تبدیل شوند ازطریق

گرفت تا مذھب شیعھ بھ دلیل  تالش زیادي از جانب حكومت صورت مي. ایجاد این اتحاد، تاریخ و فرھنگ ملي ایران باستان بودند
 . اش با استعمار و استبداد، از ھویت ایراني حذف گردد جویانھ ماھیت ستیزه

 : نھادن بھ سنتھاي ملي و احیاي فرھنگ باستاني، اقدامات زیر، صورت گرفت در زمان رضاخان براي ارج

اندازي  ش با فكر تعمیر و ترمیم آثار باستاني و تاریخي، تاسیس شد، با راه.1312این انجمن كھ در سال : ــ تشكیل انجمن آثار ملي1
نخستین گام در این راه، ایجاد بنیاد آرامگاه فردوسي، . شناسي در سراسر ایران، اقدامات خود را در این زمینھ سامان داد اداره باستان

 . شاعر حماسي ایران، تغییر شكل آرامگاه حافظ و ارائھ طرحھاي تازه براي سایر شاعران ملي ایران بود

با اتمام كار ساختمان آرامگاه فردوسي كھ توسط انجمن آثار ملي صورت گرفت، براي برگزاري : ــ برگزاري جشن ھزاره فردوسي2
بزرگداشت ھزارمین سال سرودن شاھنامھ و قدرداني از شاعر ملي ایران، از تعداد بسیاري از خاورشناسان، مورخان و شاعران 
سراسر جھان دعوت شد تا براي شركت در جشن ھزاره فردوسي بھ تھران بیایند و پس از تشكیل كنگره فردوسي، براي گشایش 

وزیر وقت تشكیل شد و تا  بھ ریاست نخست 1313این كنگره در دوازدھم مھر . آرامگاه این شاعر نامدار بھ خراسان عزیمت كنند
تكریم فردوسي، بھ دلیل عالقھ رضاشاه بھ ھنر و ادبیات ایراني نبود؛ بلكھ وي احیاي سنتھاي . بیستم مھر آن سال ادامھ داشت

در . ھدف گرفتھ بود) ھویت خالي از گرایشھاي دیني(گیري ھویت نوین ایراني  شاھنشاھي و ستایش از تمدن باستاني را براي شكل
مانده از تمدن  شناسي ایران برپا شدند و در آنھا بیشترین توجھ بھ آثار برجاي المللي درباره ھنر و باستان ھاي بین كنار این اقدام، كنگره

 . ایران پیش از اسالم معطوف گردید

نام عبدالرحمن سیف آزاد در سال  گرایي، شخصي بھ در راستاي ترویج گرایشھاي ناسیونالیستي و باستان: ــ كانون ایران باستان3
كانون ایران «دار زرتشتي و براي شناساندن بیشتر فرھنگ و تمدن باستاني ایران،  ش بھ ایران آمد و با یاري چند سرمایھ.1310
با نام » ایران باستان«سرلوحھ . را منتشر كرد» ایران باستان«نامھ رنگي  ش نیز ھفتھ.1311را تشكیل داد و از اول بھمن » باستان

اي از نقش  و دو تصویر كوچك در دو سوي كلیشھ» فروھر«و تصویر » پندار نیك، گفتار نیك، كردار نیك«و با پیام » خدا ــ ایران«
نامھ  در این ھفتھ. كرد جمشید آراستھ شده بود و غالبا یك صفحھ بزرگ تاریخي، تمام صفحھ اول را پر مي داریوش بزرگ در تخت

 . رسید مطالب مربوط بھ تاریخ و فرھنگ ایران دوره ھخامنشي و ساساني بھ چاپ مي

دكتر عیسي صدیق اعلم یكي از بنیانگذاران فرھنگستان ایران و مخبر كمیسیون بررسي اصالحات اداري این : ــ فرھنگستان ایران4
ویژه در جوانان  فرھنگستان، در خاطرات خود، یكي از نتایج برگزاري جشن ھزاره فردوسي را برانگیختن حس ملیت و غرور ملي بھ

ویژه  جمعي بر آن شدند زبان رایج آن روز را فارسي خالص كنند و كلمات خارجي بھ«: داند و در زمینھ فرھنگستان، معتقد است مي
عربي را خارج سازند و در این كار غلو كردند، تعصب نشان دادند و در مقاالت و مكاتبات، وقتي معادلي براي كلمات عربي 

دادن بھ این  ش براي سامان.1314سرانجام فرھنگستان در سال . بردند كار مي یافتند، كلمات مھجور باستاني را با الفاظ ساختگي بھ نمي
 » .تغییرات تاسیس شد

علت، در  ھمین دركل باید گفت برداشت رضاشاه و نخبگان پیرامون او از نوسازي، كامال با روح شرایط اقلیمي ایران بیگانھ بود و بھ
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شناختن  رسمیت رضاشاه، روح نوسازي را كھ بر كاستن از استبداد و خودكامگي و بھ. عمل با تضادھا و تناقضھاي عمیق روبرو شد
رو صرفا بھ الگوگیري از ظواھر  نگر داشت و ازاین حقوق مردم مبتني بود، درك نكرده بود و اصوال از نوسازي، برداشتي سطحي

ویژه، عقاید مذھبي مردم و علماي دین در  گرایي حاكم بر جامعھ ایران، بھ این برداشت در عمل با سنت. كرد جوامع اروپایي، اكتفا مي
آمیز بسیاري از علما را برانگیخت؛ چنانكھ مخالفت علما، شاخص تضاد تجدد و  تضاد عمیق قرار داشت و طبعا واكنش مخالفت

 . شد نوسازي با سنتھاي دیني تلقي مي

عواملي چون . تري در جامعھ ایجاد شوند دیگر اقدامات تجددگرایانھ رضاخان باعث گردید شكافھاي اجتماعي و اقتصادي عمیق ازسوي
رتبھ كھ حامل ارزشھاي جدید بودند، در  گیري بورژوازي تجاري، ظھور كارمندان ارشد اداري و افسران عالي شھرنشیني و شكل

بھ نتایج دلخواه منتھي نشد ) اسكان عشایر(قاپوكردن  ھمچنین سیاستھاي تحمیلي رضاشاه، در تختھ. بروز این مسالھ، تاثیر عمده داشتند
توان گفت رضاشاه نتوانست با تركیب  در مجموع مي. و نتوانست از شكافھاي قومي كشور و قدرت نیروھاي گریز از مركز بكاھد

عناصر فرھنگ ملي، دیني و غربي، ھویت ملي جدیدي را خلق كند كھ درنھایت بھ تعدیل شكاف و گسستھاي مختلف اجتماعي، 
توزانھ  گرایانھ، ستیز كینھ گرایي باستان اقتصادي و فرھنگي منجر شود، بلكھ با برداشتي ظاھري و سطحي از نوسازي، افراط در ملي

 . شدن این شكافھا را در درون جامعھ ایران فراھم كرد تر با مذھب و حامالن آن و نیز سركوب گروھھاي قومي مختلف، اسباب عمیق

 پھلوي دوم و تجددگرایي 
گیري  بود، در دھھ نخست عصر پھلوي دوم جامعھ ایراني شاھد شكل» ناسیونالیسم تجددگرا«با فروپاشي استبداد رضاخاني كھ نماینده 

كارآمدن پھلوي دوم،  است؛ زیرا با روي» كردن صنعت نفت نھضت ملي«بود كھ مھمترین محصول آن، » ناسیونالیسم ضداستعماري«
در . بخشي از منابع قدرت بھ نفع دولت و نیروھاي اجتماعي توزیع شد و روابط جدیدي میان نھاد سلطنت و نھاد دولت برقرار گردید

محوري، تضعیف شد و بخش مھمي از قدرت بھ دولت واگذار گردید؛ تااینكھ با كودتاي  دولت دكتر مصدق، رابطھ قدیمي سلطنت
پس، شاه بھ یگانھ سیاستگذار  ازآن. و سقوط دولت مصدق، تغییرات ژرفي در ساختار سیاسي ایران پدید آمد 1332وھشتم مرداد  بیست

اي بود كھ با نابودساختن ھویت ملي  گونھ وھشتم مرداد بھ شرایط سیاسي ایران، بعد از كودتاي بیست. و داور سیاسي كشور تبدیل شد
. بیني بودند وبیش قابل پیش رو، سرانجام با واكنشھایي روبرو شد كھ كم ساخت و ازاین ایرانیان، صرفا اقلیت خاصي را منتفع مي

حال، غاصبان حقوق سیاسي، اقتصادي و اجتماعي ملت، از این امر غافل بودند و ھنوز ھم در تحلیلھایشان با ھمان نگرش غربي  بااین
كنند و یا كساني ھستند كھ با عینك  نگرند و ابعاد داخلي موضوع را تاحدزیادي فراموش مي و یا صرفا آكادمیك بھ مسالھ مي
 . نگرند ایدئولوژیھاي دیگر بھ قضیھ مي

مراتبي  شاه با تكیھ بر ابزار سركوب مخالفان ــ متشكل از واحدھاي پلیس، ارتش و ساواك ــ توانست یك دولت اقتدارگراي سلسلھ
اي از  اي را در ساختار اجتماعي ایران گشود و ایران را بھ دور تازه با حمایت غرب، فصل تازه 1340وي از ابتداي دھھ . تاسیس كند

ترتیب دوره دوم تجددگرایي، آمرانھ آغاز گشت و مظاھر و  بدین. نامید» عصر تمدن بزرگ«عصر نوسازي وارد كرد و آن را 
 . آنكھ در این اقتباس، منطق و عقالنیتي بھ كار رفتھ باشد تجلیات تمدن غرب با شتاب فراواني وارد جامعھ ایران شدند، بدون

كوشید  نامیده بود، مي» انقالب سفید«شاه كھ اصالحات خود را . رقم خورد 1341پرسي ششم بھمن  ھاي نخستین نوسازي، در ھمھ گام
كردن چند اصل  گانھ آن مورد تصویب عمومي قرار گرفت و سپس با اضافھ در ابتدا، اصول شش. آن را یك طرح ملي معرفي كند

ــ امحاي رژیم ارباب ــ 1: گانھ عبارت بودند از اصول شش. اي درآمد ماده دیگر، سرانجام انقالب سفید بھ صورت یك منشور نوزده
ــ تصویب الیحھ فروش سھام 3كردن جنگلھا در سراسر كشور  ــ تصویب الیحھ ملي2رعیتي با تصویب اصالحات ارضي ایران 

كردن كارگران در منافع كارگاھھاي تولیدي و صنعتي  ــ تصویب الیحھ سھیم4عنوان پشتوانھ اصالحات ارضي  كارخانجات دولتي بھ
منظور تعلیمات عمومي  ــ تصویب الیحھ تاسیس سپاه دانش بھ6) شركت زنان در انتخابات(ــ تصویب الیحھ اصالح قانون انتخابات 5

 . و اجباري

كھ  اند، درحالي كردند مردم در این رفراندوم شركت كرده و با راي مثبت خود آن را تصویب نموده شاه و دستگاه تبلیغاتي وي، ادعا مي
گرایشھاي موجود در . اعتمادي مردم بھ دستگاه حاكم، بسیار پایین بود خاطر بي آمار حقیقي مشاركت بھ علل مختلف و از جملھ بھ

صورت تراكت پخش كردند با  طرفداران جبھھ ملي، شعارھایي بھ: اي مختلف با رفراندوم برخورد كردند گونھ جامعھ، ھركدام بھ
كردند و گروھھاي مرتجع و  روحانیت و گروھھاي مذھبي از ابتدا با انقالب سفید مخالفت . »اصالحات آري، دیكتاتوري نھ«مضمون 

شدن  مالكین بزرگ نیز با آنكھ پول زمینھاي خود را دریافت كرده بودند، بازھم با این انقالب بھ مخالفت پرداختند، چون ھنوز از سھیم
 . ھنگام، ورود گندم خارجي افزایش یافت برنامگي شد و ازاین كشاورزي ایران از این زمان گرفتار بي. در كارخانھ وحشت داشتند

خاطر اختناق حاكم، در  صورت، بر اثر این رفراندوم، مخالفان جدیدي بھ مخالفان قبلي رژیم افزوده شدند ولي این مخالفتھا بھ درھر
و ) عضو ھیاتھاي موتلفھ اسالمي(وزیر وقت، توسط محمد بخارایي  ترور حسنعلي منصور، نخست: قالب دو ترور خود را نشان دادند

آبادي توسط محافظان شاه، شھید شد و  شمس. در كاخ مرمر) عضو حزب مردم ایران(آبادي  ترور نافرجام شاه توسط رضا شمس

Page 6 of 9

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\115.html



تعدادي از ماركسیستھاي جوان و سوسیالیستھاي خداپرست، در ارتباط با . بخارایي با حكم دادگاھھاي نظامي رژیم بھ شھادت رسید
آور شود و مبارزات علیھ حكومت، وجھھ  بیشتر خفقان خود باعث شدند جو سیاسي ھرچھ نوبھ این مسائل بھ. ترور شاه دستگیر شدند

حضور . قھرآمیز بھ خود بگیرد؛ چنانكھ روحانیت نیز پس از مدتھا فرازونشیب، مبارزات خود را با اتخاذ یك رویكرد جدید پي گرفت
روحانیت در فرایندھاي سیاسي تا آن زمان، عمدتا مبتني بر دفاع از شریعت اسالم و مبارزه با حاكمان جور و سلطھ استعمار بود اما 

عنوان نظام جایگزین بر مبناي شریعت اسالم، رھیافت خود را با  خمیني با طرح حكومت اسالمي بھ ، امام1340در اواخر دھھ 
گیري رفتار سیاسي خاصي از سوي روحانیت و سایر  امر سبب شكل ھمین. محوریت لزوم تغییر در نظام سیاسي، آشكارا اعالم كرد

وران مذھبي ھركدام بھ بازسازي و نوسازي بخشي از  از این پس اندیشھ. نیروھاي مذھبي در مرحلھ دیگري از فعالیتھاي سیاسي شد
با تكوین مباني نظري انقالب اسالمي و قرارگرفتن نیروھاي مذھبي در وضعیت انقالبي، چالشي سخت و . اندیشھ دیني خود پرداختند

 . مستمر میان آنان و رژیم سیاسي درگرفت

 پھلوي دوم و ھویت ایراني 
این موضوع در . طورآشكار، الگوي راھبردي خود را بر سیاستھا و اقدامات پدرش استوار كرد ابتدا بھ محمدرضا پھلوي ازھمان

ھاي نوگرایانھ، ھویت ملي ایرانیان با تكیھ بر  تا پیش از ورود مفاھیم و پدیده. صراحت بیان شده است بسیاري از سخنرانیھاي وي بھ
آمدند، از انسجام و ثبات  شمار مي عناصر ملي بازمانده از ایران باستان و مذھب شیعھ كھ از اركان استوار و قدرتمند ھویت ایراني بھ

دیگر،  سوي سو ارزشھاي سنتي پیشین بھ چالش كشیده شدند و از با آغاز فرایند نوسازي در ایران، ازیك. بیشتري برخوردار بود
این وضعیت، نوعي دوگانگي فرھنگي و ارزشي را در ایرانیان پدید آورد و اینچنین بحران . ارزشھاي جدید نیز كامال استقرار نیافتند

 آن با ساخت نظام  خاطر ھمخواني ویژه بھ گرایي را، بھ جاي آن، باستان رھبران رژیم، نھاد مذھب را كنار گذاشتند و بھ. ھویت زاده شد
در این تعریف، تعمدا عنصر مذھب . گرایي، با تعریف مجدد از ھویت ایراني آغاز شد ترویج ایراني. سلطنتي، مورد توجھ قرار دادند

برگزاري جشنھاي شاھنشاھي و تغییر تقویم . شدند گردید و سنتھاي باستاني، اركان اساسي این ھویت لحاظ مي مورد غفلت واقع مي
مبدأ تقویم شاھنشاھي، . گرایي بھ راه انداخت ھجري بھ تقویم شاھنشاھي از جملھ اصالحاتي بودند كھ رژیم با ھدف ترویج ایران

براي . شاھنشاھي برد 2535ش بھ .1355این تغییر، ایرانیان را ناگھان از سال . بنیانگذاري شاھنشاھي ایران بھ دست كوروش بود
پرداختن بھ . استقبال افكار عمومي از این تغییر تقویم تاریخي، طرحي توجیھي براي رسیدن بھ این ھدف تھیھ و بھ اجرا گذاشتھ شد

 ملي شاه  گرفتن از ارزشھاي دوھزاروپانصدسالھ تاریخ شاھنشاھي ایران، درواقع با ھدف تقویت وجھھ میراث گذشتھ باستاني و وام
 . گردید ریزي مي براي انجام نوسازي، برنامھ

خود پیوندي محكم برقرار » انقالب سفید«كرد میان ارزشھاي باستاني و  ، سعي مي»تمدن بزرگ«گفتن از فلسفھ  شاه بھ ھنگام سخن
گفت و طرز تلقي خود از رسالت، تمدن و فرھنگ بزرگ  او با تشریح تمدن آریایي ایرانیان، از رسالت تاریخي آنان سخن مي. سازد

گرایي  توان بھ سھ عامل در رویكرد رژیم پھلوي بھ باستان در مجموع مي. داد ایراني را حتي بھ دوره ایران اسالمي نیز سرایت مي
 : اشاره كرد

تجددگرایي مطلوب دولت، نھ فقط با ارزشھاي دیني بیگانھ بود، بلكھ با آنھا سر ستیز نیز : عنوان مانع نوسازي ــ تضعیف مذھب بھ1
بنابراین تفسیر دولت از ھویت ایراني، . كردند داشت؛ زیرا در اعتقاد دولتمردان پھلوي، این ارزشھا، طرحھاي نوگرایانھ را تھدید مي

دادن این ھویت با ارزشھاي پیش از اسالم، عالوه بر تضعیف مذھب، ایجاد نوعي ھمساني میان ارزشھاي  و نیز سعي دولت در انطباق
 . نظام سیاسي و ارزشھاي جامعھ ایراني را نیز ھدف گرفتھ بود

جامعھ ایراني در میانھ گذار از ارزشھاي قدیمي و عدم استقرار ارزشھاي : ــ كاركرد حل بحران ھویت حاصل از فرایند نوسازي2
اي در دام اقتباس از  عده. كند بندي اجتماعي تغییر مي شود و صورت در چنین شرایطي، كنش منفعالنھ تقویت مي. نوین قرار داشت

شوند، گروھي دیگر در محمل ارزشھاي  بیگانگي مي تابند و دچار ازخود افتند و از ارزشھاي سنتي روي برمي ارزشھاي جدید مي
بحران ھویت در دوره گذار . كنند ایستند و سایرین نیز متحیرانھ تماشا مي مانند و غافل از ارزشھاي جدید از پویش بازمي سنتي باقي مي

ھاي دوره گذار، اتكا  محمدرضا پھلوي نیز با برشمردن ویژگي. شود كند، آشكارتر مي كھ شكاف میان نسلھا، خودنمایي مي و در زماني
 . كرد بھ ھویت ملي را كھ در نگاه وي بر میراث كھن استوار بود، راھكار اساسي براي حل این بحران قلمداد مي

نظام شاھنشاھي براي مباني مشروعیت خود، بھ یك پشتوانھ مستحكم فلسفي، تاریخي و فرھنگي : ــ كاركرد حل بحران مشروعیت3
ھزارسالھ شاھنشاھي و فلسفھ سیاسي مبتني بر فرّ شاھنشاھي سخن  رو، مبلغان و مروجان نظام، از سنت سھ نیازمند بود و ازاین

 . گفتند مي

در تمامي مراحل نوگرایي و تجددخواھي، این پدیده، ھمواره در مقابل دین و مذھب قرار : با توجھ بھ آنچھ گذشت، در كل باید گفت
داشت و ھرگز در مقابل سایر مظاھر زندگي سنتي ایرانیان قرار نگرفت و حتي حكومت در اثناي تجددگرایي و نوسازي، بھ دفاع از 

 . پرداخت كھ در آنھا اثري از دین نبود بسیاري از سنتھایي مي
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اي از افراد وابستھ بھ  رفتھ، نوگرایي در عصر پھلوي نتوانست راه بھ جایي ببرد، چون مبلغان و مدافعان آن، تنھا دستھ ھم روي
اي آن با  ویژه اروپا ــ و تفاوت ریشھ توجھ بھ بنیادھاي فكري آن در غرب ــ بھ برگشتھ بودند كھ بدون حكومت و روشنفكران ازفرنگ

 . جامعھ سنتي ایراني، درصدد بودند با اقتباس از ظواھر زندگي غربي، ھویتي دیگر براي ایران و ایراني رقم بزنند

در گفتمان . ویژه پس از پیروزي انقالب اسالمي، بھ رویارویي با ناسیونالیسم و غربگرایي پرداخت در مقابل، گفتمان اسالمگرا، بھ
تردید این جریان تالش داشت از طریق بازگشت بھ اسالم و گذشتھ اسالمي، خود  اسالمگرا شاھد رویكردھاي متفاوتي ھستیم، ولي بي

پرچم » اسرار كشف«با تالیف كتاب ) ره( خمیني امام. را از سلطھ رژیم حاكم و نیز ھژموني غرب و ارزشھاي تبلیغي آن رھا سازد
بھ دوش گرفت، اما مھمترازآن برپایي نھضتي بود كھ سرانجام با تاسیس حكومت  1320دفاع از ھویت دیني را در اوایل دھھ 

توان گفت انقالب اسالمي، درواقع پاسخي بود براي حل  بنابراین از یك زاویھ مي. اسالمي، بدیلي براي نظم سیاسي گذشتھ ارائھ داد
اي كھ ارزشھاي رژیم گذشتھ، ھنجارھاي ایراني و اسالمي آن را در  بحران ھویت كھ جامعھ ایراني را عمیقا متاثر ساختھ بود؛ جامعھ

بنابراین، بروز بحران ھویت را . ھم ریخت و این فرایند، بھ سھم خود، موجب انقطاع فرھنگي و بحران ھویت در ایران گردید
 . ساز فروپاشي رژیم گذشتھ قلمداد كرد توان زمینھ مي
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